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Zadeva: PRIPOMBE SLOVENSKE KOLESARSKE MREŽE NA OBSTOJEČO VSEBINO
DOKUMENTA »KOLESARSKE POVRŠINE TSPI - P.05.160 : 2016 (Osnutek) 
TEHNIČNE SMERNICE ZA PROJEKTIRANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE«

Spoštovani,

v nadaljevanju podajamo pripombe na vsebino predloga dokumenta ''Kolesarske površine TSPI-P.05.160 : 
2016 (Osnutek) Tehnilne smernice za projektiranje prometne infrasrtukture ''. Pripombe se referirajo na 
vsebinske dele dokumenta in v pregledu obravnavajo poglavja po straneh, v zaključku pa so podane tudi 
splošne pripombe na dokument.

Prosimo Vas za povratno informacijo glede upoštevanja pripomb

Str. 6, Prosti in prometni profil: 

Pripomba: Dokument v tem delu obravnava samo standardna kolesa, manjkajo pa še nestandardna. 
Referenca in primer dobre prakse: 



 (https://tfl.gov.uk/corporate/publications-
and-reports/streets-toolkit#on-this-page-2), 

Širši nabor koles zahteva večje širine , v tehničnih specifikacijah - v povezavi, je priporočena  širina  
2m (za dvosmerni prome: 4m). 

Str. 6: Udobne prometne površine: 

Pripomba: potrebno dodati tudi »odsotnost ostrih zavojev na kolesarskih površinah

Str. 7: 

Pripomba: ni pojasnjeno, kaj vsak tip infrastrukture pomeni. Pojasnilo je sicer podano na strani 11 ,  
predlagamo pa, da so definicije in opisi  predstavljeni pred poglavjem o kriterijih za izbiro. Po drugi 
strani so nekateri izrazi pojasnjeni med terminologijo na str. 5, a niso vsi zajeti (npr. manjka pomožni 
kolesarski pas). 

Str. 7: 

Pripomba: med mešanimi površinami ni predstavlljena oziroma opisana rešitev kolesarske ulice (tj. 
Fietsstraat na Nizozemskem, Cycle street po angleško, Fahrradstrasse v Nemčiji) in souporabe 
rumenega pasu za avtobuse. Predlagamo dodatno umestite teh dveh rešitev.

Str. 8: Tabela 1:

Kolesarski pas: prednost ukrepa je tudi ta, da so kolesarji lahko bolj fleksibilni na kolesarskih pasovih 
(lažje opravijo zavoje na križiščih)

Pripomba: Dejstvo, da »kolesarji lahko vozijo po delu cestišča, ki jim ni namenjen« ni nujno slabost, 
saj so kolesarji na kolesarskih pasovih bolj fleksibilni in lahko enostavneje pridejo do svojega cilja.

»v primeru obarvanja kolesarskega pasu dražje vzdrževanje« potrebno dodati nevarnost drsenja v 
primeru uporabe neprimerne barve

Pomožni kolesarski pas: prednost je tudi večja svoboda gibanja kolesarjev



Souporaba voznega pasu: prednost je tudi večja svoboda gibanja kolesarjev

Dejstvo, da kolesarji ovirajo motorni promet v okviru območij umirjenega prometa, ni slabost,  
temveč je namen souporaba/sožitje ob nizkih hitrostih. Kolesarji lahko umirjajo motorni promet in s 
tem so dosežene koristi zmanjšanja hrupa v mestih in nižje hitrosti motornega prometa (kar pa 
poveča varnost v prometu). 

»Kolesarji imajo manjšo možnost prehitevanja«:  kolesarji imajo pri souporabi voznega pasu več 
možnosti za prehitevanje, saj imajo na voljo celoten pas za prehitevanje.

Kolesarji na vozišču skupaj z motornim prometom: prednost je tudi večja svoboda gibanja kolesarjev

kolesarji imajo pri souporabi voznega pasu več možnosti za prehitevanje, saj imajo na voljo celoten 
pas za prehitevanje.

Kolesarji in pešci na skupnih površinah, ločeni površini: Predlagamo, da se kot slabost doda: težje 
prehajanje kolesarjev preko križišč (odvisnost od izvedbe klančin na pločnikih)

Koncept 'pomožnega kolesarskega pasu' ni jasen. Razlika med 'kolesarskim pasom' in 'pomožnim 
kolesarskim pasom' bi morala biti v tem, da ima kolesarski pas svojo širino in je ob voznem pasu s 
svojo širino, ki se ne prekrivata, medtem ko se širina pomožnega kolesarskega pasu prekriva s širino 
voznega pasu, saj v tem primeru motorna vozila lahko vozijo tudi po pomožnem kolesarskem pasu. 
Pri voznem pasu torej ni treba zagotavljati predpisane širine med pom. kolesarskim pasom in 
sredinsko črto (če je, sicer med obema pom. kol. pasovoma), ampak se širina pom. kol. pasu šteje 
zraven! To je koncept 'advisory bike lane' – primer: Nizozemska:

To je pomembno, ker tako dobimo dovolj široke kolesarske površine tudi na ožjih cestah, hkrati s 
tem ukrepom umirjamo promet.

Str. 10: Pripomba: profili so narisani samo za nekatere tipe kolesarske infrastrukture (npr. za 
kolesarski pas ga ni)

Str. 10-13: Pripomba:manjkajo slike dobrih in slabih primerov praks

Str. 11: 5.4.1 Mešane površine za pešce in kolesarje: “Mešane površine za pešce in kolesarje se 
uporablja le primerih, ko ni dovolj prostora za samostojne peš in kolesarske površine.” – 



Pripomba: potrebno je več angažiranja in vspodbujanja pri uporabi ukrepa. Potrebno je dodati 
možnosti pridobitve dodatnega prostora, npr. z zožitvijo vozišča, širitve pločnika/kolesarske steze, 
odstranitev sredinske ločilne črte itd.

Predlog dokumenta ne omenja možnosti glede smeri vožnje na mešanih površinah. Primer: Avstrija 
(Gradec) lahko kolesarji ponekod na mešanih površinah vozijo v obe smeri, čeprav je pločnik samo na
eni strani ceste.

Str. 12: Pogoji za uvedbo souporabe voznega pasu, ki izhajajo iz prometno-varnostnih zahtev:

prometna varnost pešcev: obstajajo primeri, ko kolesarji s svojo vožnjo po pločniku (ker "svojih" 
površin nimajo) ogrožajo varnost pešcev. Tudi v takšnih primerih je smiselno - seveda ob izpolnjevanju
ostalih potrebnih pogojev - razmišljati o uvedbi ukrepa souporabe voznega pasu (Sharrow); 

Pripomba: Če je souporaba površine na območju vozišča za kolesarje izvedena varno, kolesarji  ne 
uporabljajo pločnika. Sharrow kot tak ni rešitev, rešitev je v znižanju hitrosti in obsega prometa, in 
sharrow kot zadnji dodatne ukrep.

prometna varnost kolesarjev: poudariti je potrebno, da je uvedba ukrepa smiselna v primerih, ko se 
zaradi obstoječe ureditve kolesarskega prometa (npr. kolesarji na vozišču) kolesarji počutijo 
ogrožene" s strani voznikov motornih vozil - npr. ob "tesnem prehitevanju" ipd. Prav tako lahko  
nastopajo primeri, ko kolesarji - zaradi večjega občutka varnosti - raje kolesarijo po pločniku kot po 
vozišču; podoben komentar kot zgoraj. 

prometna varnost starejših in otrok: mora biti omogočeno varno sodelovanje vseh vrst kolesarjev: 

Pripomba: to bi moralo biti bolj poudarjeno že v začetku dokumenta, najbolje pri Splošno o 
kolesarskih površinah pri varnosti, torej, da mora biti infrastruktura varna ne glede na izkušenost ali 
starost kolesarja.

Str. 13, Tabela 2: Pripomba: Ne vidimo potrebe, da bi se omejevali glede optimalnih širin, ker 
optimalno se razlikuje od kraja do kraja in od števila kolesarjev. Bolje bi bilo, da je to priporočljiv 
minimum, če je pa širše, pa še bolje. Npr. v Ljubljani na začetku Dunajske so najboljše kolesarske 
steze v Ljubljani in so več kot 2m široke. Če bi takrat gledali te smernice, bi danes imeli ožje 
kolesarske steze. 

Str. 17: 7.1.1 Krožno križišče V primeru, ko se kolesarski promet vodi po kolesarskem pasu, se v mini 
in majhnih krožnih križiščih ter v krožnih križiščih z V85% ≤ 30 km/h, kolesarki pas zaključi 10,0 m pred
ločilnim otokom krožnega križišča (kolesarjev se v krožnem križišču ne vodi posebej – kolesarji 
uporabljajo isto površino kot motorna vozila). 

Pripomba: Takih primerov je malo, saj tam, kjer je tako nizka hitrost, ponavadi niti ni kolesarskih 
pasov. Če je pa že potreben kolesarski pas, pa mešanje verjetno ne bo varno. Alternativa je zaščiten 
kolesarski pas v rondoju, kot npr. na Nizozemskem (pozor, to ni klasična kolesarska steza, ki je 
popolnoma ločena z otoki), glej naslednji dve sliki. Dodati tudi "Dopustna je uporaba "Sharrow" v 



območju krožnega križišča"

Str. 17: 7.1.1. Krožno križišče V kožnem križišču kjer je V85% > 30 km/h se na območju krožnega 
križišča izvede prehod kolesarskega pasu na kolesarsko stezo oz. na mešano površino za pešce in 
kolesarje. 

Pripomba: Potrebno je dodati tudi, da mora kolesarsko steza jasno in varno spet preiti na 
vozišče/kolesarski pas, glej primer spodaj. Dodati tudi, da za kolesarje v urbanem območju ni udobno 
križanje pod pravim kotom.

Str. 17 in 18: nobene dimenzije niso podane za projektiranje krožišč. 

Str 18. 7.1.2 Nesemaforizirano križišče: V primeru, ko se kolesarski promet vodi po kolesarskem 
pasu, se zaradi zagotavljanja prometne varnosti kolesarjev v območju nesemaforiziranega križišča 



izvede prehod kolesarskega pasu na kolesarsko stezo oz. na mešano površino za pešce in kolesarje. 
Križanje kolesarskega prometa z motornim prometom se izvede ob prehodih za pešce. 

Pripomba: S takšnim določilom se ne strinjamo, kajti takšne ureditve bi bile do kolesarjev neprijazne 
in bi jih ovirale (zaradi vijuganja kolesarskih pasov in dvigovanja na pločnike in spuščanj na cestišče). 
Predlagamo rešitve, ki ohranjajo kontinuiteto in povezanost kolesarskih površin.

Če pogoji omogočajo kolesarski pas, torej so hitrosti in obseg prometa dovolj nizki, potem se lahko 
kolesarski pas nadaljuje v križišču. Primer spodaj je z Jamove v Ljubljani. Po tej logiki bi pas na desni 
strani moral iti na stezo/pločnik, ker je nesemaforizirano (4-krako) križišče? To je nelogično. Poleg 
tega je to v nasprotju s sliko 14, ki kaže ravno nasprotno, torej vodenje skozi križišče. 

Str. 18 7.1.3 Semaforizirano križišče: V primeru, ko se kolesarski promet vodi po kolesarskem pasu, 
se na vseh krakih semaforiziranega križišča, na katerih je kolesarski pas, izvede naprej pomaknjena 
stop črta za kolesarje oz. čakalna površina za kolesarje (Cycling box), v kolikor je izveden ukrep 
souporabe voznega pasu (Sharrow). 

Pripomba: Predlagamo dopolnitev opisa. Poleg tega lahko tudi kolesarski pas v križišču prehaja v 
kolesarsko stezo v križišču, seveda, če je dobro izvedeno (ne pa tako kot je na Vojkovi ali Resljevi v 
Ljubljani). Ta smernica izključuje možnost, da gre kolesarski pas ločeno v križišče. Prav tako ta dikcija 
ne zapoveduje, kaj v primeru različnih V85% tako kot je bilo razdeljeno pri krožnem križišču (>, < 
30kmh). 

Cycling box je smiselen ravno tam, kjer je do njega speljan kolesarski pas, ne pa samo tam, kjer je 
sharrow!

Dober primer vodenja kolesarskega pasu ločeno skozi križišče z Nizozemske, ki po osnutku smernic 
ne bi bilo možno:



Slab primer vodenja kolesarskega pasu ločeno skozi križišče (Ljubljana)

Tudi dvoumni hibridi, kot je npr. v križišču Dimičeve in Dunajske v Ljubljani niso idealni (slika spodaj). 
Idealna je ena - dobra in varna - rešitev, ki je hkrati tudi udobna in hitra.



Za varnost je potrebno dodati zaščitne otoke v primeru kolesarskega pasu v semaforiziranem križišču.
Npr. križišče Zaloške in Njegoševe tega nima (naslednja slika), zato je večja verjetnost trka med 
kolesarji in desnimi zavijalci! 

Str. 18, 7.2.1 Krožno križišče: 

Pripomba: Odsvetuje se izvedba ostrih zavojev za kolesarje (predvsem na območjih prečkanja 
cestišča).

Posredno vodenje kolesarja v križišču pri cestah, kjer je sicer kolesarski pas je lahko upravičen ukrep, 
če je dovolj prostora, vendar ponavadi prostora ni, zato je direktno vodenje boljše! 

Str. 19 7.2.2 Nesemaforizirano križišče: 

Pripomba: predlagamo naslednjo formulacijo: Križanje kolesarskega prometa z motornim prometom 
se izvede v bližini ali ob prehodih za pešce.

Kolesarska steza se lahko v križiščih, kjer je prostora manj tudi spusti v kolesarski pas in nikakor ni 
edina možna rešitev vodenje ločene steze skozi križišče, kar je pogosto na račun zmanjšanja površin 
za pešce.

Str. 19 7.2.3 Semaforizirano križišče. 

Pripomba: Nujno je potrebno opredeliti maksimalne odmike od križišča in prepovedati ostre pentlje, 
a vseeno paziti na zadostne odmike za varnost. Npr. križišče Roške in Poljanske nima zaščitnih 
otokov, kar povečuje možnost trka med desnimi zavijalci in kolesarji, ki gredo naravnost. 

Optimalen primer v Sloveniji: novo križišče Dunajska/Vilharjeva 



Neoptimalen primer (premalo zaščite pred desnimi zavijalci): 

Nujno tudi opredeliti primere tri krakih križišč. 

Primer zaščitnega otoka:



Dodati: Križanje kolesarskega prometa z motornim prometom se izvede v bližini ali ob prehodih za 
pešce.

Str. 19: Vodenje na območju »bypass lane« 

Pripomba:  Minimalno, kar mora biti dodano je, da se bypassom že v osnovi izogibamo in da jih 
odstranimo, tam kjer je možno. Kjer so, bi morali biti dodani vsaj dvignjeni prehodi na grbini. Izvedba,
kot je predlagana na skici, je v veljavi na primer na Dunajski c., ki je zelo nevarna in neudobna za 
kolesarje, ki se morajo skoraj ustaviti, avtomobili pa lahko obdržijo hitrosti čez 60 kmh. Glej: 
http://kolesarji.org/pasti/241_dunajska.html 

Prikazana je samo rešitev, ki pa je za kolesarje izrazito neprijazna (kolesarji se morajo ustavljati in 
izvajati slalom, da prevozijo takšno ureditev). Nujno je dodati vodenje kolesarjev na direktni način in 
omeniti, da je tak način bistveno bolj prijazen do kolesarjev. Glej primer boljše prakse:

Str. 20: Splošno: potrebno bi bilo opredeliti maksimalno razdaljo od objektov: 



Dimenzioniranje števila parkirnih mest: 

Pripomba: Potrebno razširiti tabelo, dodati druge namene, npr. knjižnice, študentski domovi, 
fakultete, avtobusna postajališča itd. Zakaj je pri bolnišnicah standard samo za obiskovalce, ne pa za 
zaposlene, in obratno pri poslovnih dejavnostih? Pri vseh bi moralo biti oboje, kot npr. za šole. 
Pojasniti nedvoumno, ali gre za število stojal (ki omogoča priklep dveh koles) ali mest.

Parkiranje koles je zadeva, ki se je pogosto zgrešeno loti in to, da sta v smernicah samo 2 strani 
namenjeni temu, je škoda. Lahko vsaj predlaga upoštevanje teh smernic v slovenščini: 
http://www.eltis.org/sites/eltis/files/tool/20110701_bicy_bicycle_parking_si_final.pdf (čeprav bi bili 
potrebni popravki v preglednici na str. 19). V bistvu so grafike prav iz tega dokumenta, zato bi ga bilo 
smiselno v celoti priključiti tehničnim smernicam. 

Str. 21, Slika 8: 

Pripomba: Priporočamo tudi prikaz postavitve kolesarskih stojal na pločniku vzporedno z robnikom. 
Tako se lahko pridobijo stojala za parkiranje koles, ki hkrati preprečujejo parkiranje motornih vozil in 

tudi ne ovirajo pešcev. Primer: 

Str. 22: Znak »površina za promet pešcev in kolesarjev«: 



Pripomba: ni določeno, ali je kolesarski promet na teh površinah dvosmerni ali samo enosmerni (npr. 
v Avstriji je pogosto lahko dvosmerni (Gradec)).

Str. 23: Ločilne črte: 

Pripomba: »Pomožni kolesarski pas je prometna površina označena s prekinjeno belo ločino črto 
širine 10 cm.« Bela ločilna črta je lahko tudi debelejša. Glej primer dobre prakse:

Str. 25: 10.1 Prehodi za kolesarje: 

Pripomba: obe skici prikazujeta pretirano pentljo (preoster odmik od križišča glede na zavoj) in obe 
skici sta zelo splošni, brez dejanskih dimenzij. Predlagamo, da je na obeh tukajšnjih slikah prikazano 
direktno vodenje kolesarjev preko križišč. Križišča s posrednim (indirektnim) vodenjem so v Sloveniji 
za kolesarje zelo neprijazna!) Primer slabe prakse: 

Str. 25: 10.2 Naprej pomaknjena STOP črta na kolesarskem pasu (»Advanced Stop Line«) 

Pripomba: V tujini sta Advanced stop line (ASL) in cycling box (bike box) sinonima. Poleg tega na sliki 
14 ni piktograma, čeprav ga tekst omenja.  



Str. 26: 10.3 Čakalna površina za kolesarje (cycling box):

Pripomba: cycling box bi morali dati izvesti tudi tam, kjer je kolesarski pas in kjer ni sharrowa, primer 
je Krakovski nasip v Ljubljani. Nujno pa v vsakem primeru rabi 5-10 m dolg kolesarski pas pred 
križiščem, da lahko kolesar pride do njega pred avtomobili. Pri cycling box je treba tudi dodati, da ga 
je prepovedano izvajati na način, da ga kolesar doseže med dvema voznima pasovoma, kot je primer 
slabe in nevarne prakse na Miklošičevi v Ljubljani (naslednja slika)!

Str. 26: 10.4 Dvignjeni uvozi: 

Pripomba: dvignjen prehod je v redu upravičen ukrep v smislu priporočila, ni pa edini način (in samo v
stanovanjskih soseskah), kjer se lahko izognemo poglobitvam. Poglobitve so absolutno 
nesprejemljive, saj bi morale biti kolesarske steze že v osnovi zasnovane tako, da poglobitve niso 
potrebne, torej so v isti višini kot cesta! Dober primer je steza na Dunajski cesti (nasproti GR, slika 
spodaj), kjer je pločnik višji, kolesarska pa v isti ravnini kot cesta. Seveda je za to potreben varovalni 
pas, ki pa je omenjen v Tabeli 3.



Seveda pa ta varovalni pas ne sme biti samo barva na pločniku, kot je primer Dolenjske ceste ali 
prenovljene Dunajske, ampak višinsko ločen. 

Str. 27 10.6 Prehod s kolesarske steze ali poti na kolesarski pas ali na vozni pas za motorna vozila: 
Pripomba: predlagamo dikcijo: priključevanje ne sme biti izvedeno pod pravim kotom.

Str. 29 10.8 Kolesarski pas v nasprotni smeri na enosmerni cesti 

Pripomba: V primeru, da se predvidi kolesarski pas na enosmerni cesti v nasprotni smeri vožnje 
motornega prometa, se ga mora označiti s polno belo ločilno črto širine 10 cm, sam pas pa se obarva 
v rdeči barvi.« Predlagamo, da se doda tekst, da se obarva v nedrseči rdeči podlagi (nedrsečo rdečo 
barvo uporabljajo v avstrijskem Gradcu). 

Slika 22: 

Pripomba: Predlagamo, da se "Sharrow" označba označi na središču voznega pasu. Manjka tudi 
situacija s parkiranimi vozili in potrebnimi odmiki od vozil. 



SPLOŠNE PRIPOMBE:
Predlagamo dopolnitev dokument, v smislu njegovega namena, ki je opredeljen v uvodnem delu na 
strani 4:

Tehnična smernica opredeljuje temeljne pogoje in lastnosti, ki jih je treba upoštevati pri:

1. odločanju o vrsti kolesarske površine in drugih potrebnih ureditvah,
2. določanju dimenzij geometrijskih elementov kolesarske površine,
3. določanju sestavin kolesarske površine v prečnem prerezu,
4. izvedbi posameznih ureditev ob kolesarski površini in v cestnem telesu,
5. določanju razmerij do drugih uporabnikov v prostoru,
6. odločanju o smiselnosti ukrepa glede na o sklenjenost sistema kolesarskih povezav.

Lahko ugotovimo, da točki 2 in 3 nista zajeti v tem dokumentu, npr. ni nobenih detajlov glede krožišč,
semaforiziranih krožišč itd. Tudi točki 4 in 5 sta zelo pomanjkljivo obravnavani. O točki 6 ni niti 
besede. 

Ostali vidiki, za katere predlagamo dopolnitev dokumenta:

 - Referenčni dokumenti so zelo zastareli! Manjka npr. CROW, ki je v mednarodnem prostoru 
najbolj refrenčen, navedeni nemški normativi so iz leta 1996 in 1999! Za primerjavo, ta 
dokument CROW je dolg 300 strani, slovenski pa samo 35! Pomemba je podrobnejša 
predstavitev in vizualizacija rešitev.

 - Dokument določa predvsem minimalne mere, namesto, da bi bil poudarek na optimalnih in bi
bile minimalne v drugem planu.

- Omogočanje odstranitve sredinske ločilne črte z namenom umirjanja prometa tam, kjer so 
kolesarski pasovi ali souporaba vozišča.

- Manjkajo usmeritve glede izvennivojskih prečkanj (podvozi, nadvozi itd.)

- Pri križiščih je podanih premalo alternativ - v praksi je situacij veliko in TSPI bi morala podati 
neko paleto dobrih in relativno dobrih rešitev (z rangiranjem od boljših, do kompromisnih)

- Manjkajo detajli glede ureditev tam, kjer je ulica zaprta za motorni promet (npr. razmiki med 
količki, znižani robniki itd.)

- Manjkajo ureditve glede shared space-a

- Manjkajo usmeritve glede višinsko ločenih kolesarskih stez in izogibanju kolesarskih stez na 
isti površini kot pločnik (s tem se bi najlažje izognili rodeo izvedbam), s tem povezani pa so 
tudi manjkajoči »forgiving« kerbs, nagnjeni robniki pločnikov za večjo varnost kolesarjev 



- Manjkajo usmeritve o kolesarskih ureditvah v primeru gradbenih del/zapor cest, kar je velik 
problem v slovenskih mest

- Manjkajo bolj detajlne usmeritve o semaforjih, prednostni zeleni luči, trajanju signalov itd.

- Manjkajo usmeritve o razsvetljavi

- Manjkajo usmeritve glede gladkih prehodov čez robnike – prepogosto se dogajajo neudobni 
prehodi, kjer robnik ni v popolnoma isti ravnini kot cesta. Dober primer v križišču Dunajske in 
Linhartove v Ljubljani in na Nizozemskem. 



V Mariboru, 7.3.2017

Za Slovensko kolesarsko mrežo:

Bojan Žižek

predsednik


